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TUOTESELOSTE
 

 Tuotenimi: BISON BETONIKITTI  Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G181   3.6.2015 
 

OMINAISUUDET 

Paikkausmassa, joka korjaa ja paikkaa halkeamat ja raot. Korkealaatuinen 
paikkausmassa korjaamaan laajat lohkeamat ja halkeamat laastiliitoksissa, 
betonissa jne. Täyttävä, sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva sekä sään kestävä. 

Erinomainen kiinnittyminen sementtiin, betoniin ja kiveen. Sisä ja ulkokäyttöön. 
Maalattavissa. Ei kutistu. Harmaa. Hiottavissa. 

 

KÄYTTÖALUE 

Laajojen halkeamien ja lohkeamien korjaukseen laastiliitoksissa, (betoni) 
seinissä, sisällä ja ulkona. Ideaali palauttamaan repeytymiä (laasti)liitoksissa 
ikääntyneillä seinillä. Erinomainen kiinnittyminen moniin 
rakennusmateriaaleihin, kuten betoniin, muurattuun pintaan ja kiveen. Ei sovellu 
seuraaville materiaaleille: bitumi, polyeteeni, polypropeeni ja PTFE. 

 

KÄYTTÖOHJE 

Työstölämpötila: +5°C - +40 °C 

Pinta vaatimukset: Pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja poistettava pöly, ruoste 
sekä rasva pinnalta. 

Työkalut: Levitä massaa Bison Power Pistoolilla. Käytä Bison multi toolia 
patruunan avaamiseen ja massan työstämiseen. Leveämmillä aloilla käytä 
lastaa. 

Käyttö: 

Riittoisuus: 1 patruuna riittää 6,4 metriin täytettävän uran ollessa 8 x 6 mm. 

Käyttöohjeet: Leikkaa muovinen nuppi kierteen yläpuolelta. Kieritä muovinen 
nokka patruunaan kiinni ja leikkaa viistosti haluttuun leveyteen. Levitä 
patruunan sisältö käyttäen patruunapistoolia. Sauman minimimitta on 6 mm ja 
maksimi 18 mm. Levitä massa tasaisesti saumaan, 10 minuutin sisään paina ja 
työstä kostutetulla lastalla tai Bison multi toolilla. Älä käytä seinään joka altistuu 
suoralle auringon valolle asennuksen aikana. Tällä voi olla haitallinen vaikutus 
lopputuloksessa. Ei sovi laajennusliitoksille. Muutaman tunnin kuluttua massa 
on sään ja veden kestävä. 

Tahrat ja jäämät: Noin 10 minuutin kuluttua, puhdista täplät ja liitokset 
käsiharjalla tai märällä sienellä. 

 

TEKNISET OMINAISUUDET 

Pohja: polymeeridispersio 

Viskositeetti: Pastamainen 

Kiinteä aine pitoisuus: noin 85 % 

Tiheys: noin 1,65 g/cm³ 

Varastointi aika: Vähintään 24 kuukautta. Rajallinen varastointiaika avaamisen 
jälkeen. Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna. 

Huom: 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

KOSTEUDENKESTÄVYYS 

Hyvä 
 
VEDENKESTÄVYYS 
Hyvä 
 
LÄMMÖNKESTÄVYYS 
 -15 °C - +50°C 
 
UV:N KESTÄVYYS 
Hyvä 
 
HOMEEN KESTÄVYYS 
Ei yhtään 
 
VÄRI 
Harmaa 
 
MAALATTAVUUS 
Hyvä 
 
ELASTISUUS 
Nolla 
 
TÄYTTÖKYKY 
Hyvä 
 
TUOTEKOKO 
310 ml 

 


